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Van de bestuurstafel 
 
Dinsdagochtend 28 maart parkeren bij Den Strooper 
Op dinsdagochtend 28 maart zal parkeerplaats van de KWA 
bezet zijn. Er komt er een grote kraan te staan, die een tiny 
house over ons gebouw heen zal takelen naar de achtertuin van 
onze naaste buren op nummer 811. Zij gaan daar een Bed & 
Breakfast beginnen. Je kunt op die ochtend parkeren bij 
pannenkoekenhuis Den Strooper, zij zijn op dinsdag gesloten. 
De werkzaamheden beslaan een aantal uren in de ochtend, naar 
verwachting is de parkeerplaats in de middag weer vrij. Tijdens 
de werkzaamheden kan er gewoon in het gebouw worden 
gewerkt.         Foto: https://nl.freepik.com. 
 
Nieuws van de expositiecommissie  
Inschrijving vanaf 1 maart 
De voorbereidingen voor de expositie op 22-23 april zijn in volle gang. De expositiecommissie is 
bezig met alle praktische voorbereiding, de KWA-leden zijn volop bezig met de werkstukken die 
zullen worden tentoongesteld.  
Vanaf 1 maart zullen er lijsten hangen in het KWA-gebouw waarop je als KWA-lid gratis kunt 
inschrijven voor de expositie. De titel van de tentoonstelling luidt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Verdeling over twee locaties 
In wijkcentrum de Bakermat zal het meeste 2D werk worden tentoongesteld, alsmede ruimtelijk 
werk van enkele groepen (daarover wordt later een besluit genomen). In de Sint Bernulphuskerk 
ligt de nadruk op het 3D werk, maar er zal ook werk van de portretschilders worden opgehangen in 
de Trefzaal vóór in de kerk.  
Ieder KWA-lid kan één werkstuk aanleveren. Als je bij meer dan één dagdeel werkt aan het thema, 
dan maak je zelf een keus welk werkstuk je wilt laten zien. Overleg zo nodig met je docent. Als 
duidelijk is hoeveel werken er zijn aangemeld en er is nog veel ruimte, dan kan de 
expositiecommissie op het laatste moment besluiten om meer werken toe te staan. Vooralsnog 
houden we het op één inzending per persoon. 
Vrijwilligers gevraagd voor 21-22-23 april 
De plaatsing van de kunstwerken wordt verzorgd door twee van onze eigen docenten, bijgestaan 
door vrijwilligers die helpen met ophangen en neerzetten. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat 
je zelf je werk gaat ophangen.  
Tijdens het transport en de inrichting op 21 april en tijdens het weekend van de expositie, zijn er 
veel vrijwilligers nodig op beide locaties. Wij roepen je nu vast op om ruimte te houden in je 
agenda! Vanaf begin april hangen er lijsten op het prikbord in de gang waarop je je kunt 
aanmelden voor de verschillende taken. 
 

KWA toont TRANSITIE 
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Werkgroep vernieuwing lesaanbod 
Sinds begin dit jaar is er een werkgroep binnen de KWA 
die zich bezig houdt met het eventueel vernieuwen van 
het aanbod. Dit gaat zowel om het aanbod in de 
reguliere dagdelen als om het organiseren van 
workshops. Tijdens de koffiepauzegesprekken in 2022 
tussen bestuursleden en groepen, zijn de wensen die 
leven onder de KWA-leden geïnventariseerd. Het gaat 
bijvoorbeeld om het aanbieden van combinaties van 
technieken in het reguliere aanbod.  
Ter geruststelling: de KWA gaat zeker niet op de schop, het meeste zal blijven zoals het is. We 
waken ervoor dat het unieke karakter van onze vereniging behouden blijft. Bij het aantrekken van 
nieuwe docenten, kijken we allereerst naar aansluiting bij de bestaande groepen. Daarnaast 
houden we rekening met eventuele nieuwe ontwikkelingen.  
Tevens worden er plannen ontwikkeld om ergens na de zomervakantie te starten met incidentele 
(series van) cursussen of workshops. Die kunnen gaan over basistechnieken of verdiepingsthema’s 
en worden verspreid in de tijd gehouden op zaterdagochtenden. Ze zullen zo veel mogelijk worden 
georganiseerd met onze eigen docenten, daarover gaan we nog met hen overleggen. Er wordt 
gewerkt aan een aparte financiële constructie voor KWA workshops. De werkgroep bestaat uit 
Brechtje Verberne en Anjeliek Blaauw namens de docenten, Ton van Raamsdonk en Reinout 
Werschkull namens de leden en Christien Klein namens het bestuur. 
 
Kom naar de ALV op vrijdag 24 maart, 19:30 uur, KWA 
Het KWA-bestuur nodigt je van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op vrijdag 
24 maart 2023 om 19:30 uur in het KWA-gebouw. De agenda en stukken zullen tijdig via de mail 
worden verzonden en liggen vanaf 14 maart ook ter inzage in de rode salon.  
In deze ALV zullen we de leden ook informeren over de uitkomsten van de koffiepauzegesprekken 
die het afgelopen najaar zijn gehouden. Ze hebben een aantal direct bruikbare suggesties 
opgeleverd en ook punten om nog eens verder over na te denken en met leden en docenten te 
bespreken. Eén van de direct bruikbare suggesties was om alle groepen te vragen minimaal 1 of 2 
leden naar de ALV af te vaardigen. Dat zou tot een veel bredere vertegenwoordiging van de 
groepen in de ALV leiden en dus tot een betere informatie-uitwisseling en discussie. Denk er in je 
groep alvast eens over na; we zullen ook de docenten vragen om dit punt met hun groepen te 
bespreken.  
Na afsluiting van het formele deel zullen Ton van Raamsdonk en David Newman hun plannen voor 
de Rode salon presenteren. Mogelijk komt er nog een wijziging in het programma, maar dat volgt 
dan in de mail met de definitieve uitnodiging van de ALV.  
  
Van de vrijwilligers 
De Rode Salon 
De laatste maanden hebben we het in de maandberichten regelmatig gehad over een nieuw 
ontwerp voor de rode salon. De laatste jaren door de meeste leden vooral gezien als het kamertje 
van de administratie, waar de printer, de telefoon en het betaalapparaatje staan. Dat gaat 
veranderen. David Newman en Ton van Raamsdonk hebben zich de laatste maanden gebogen over 
een ontwerp voor een nieuwe inrichting, aankleding en inkleuring van deze ruimte, die natuurlijk 
ook een belangrijke in- en uitgang is naar de tuin en de werkschuur. De rode salon wordt een 
ruimte om te exposeren, koffie te drinken, te overleggen en gezellige gesprekken te voeren. 
Er komen ongeveer 12 zitplaatsen en er ontstaat expositieruimte voor zowel 2- als 3-dimensionaal 
werk. De kleurstelling van de wanden verandert heel duidelijk. 
 
Het ‘gereedschap- en rommelhok’ aan het einde van de gang, zal ingericht worden als 
administratiekamertje met een tafel en twee stoelen en is dan tevens geschikt voor het voeren van 
één op één gesprekken. 
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Tuingroep op zaterdag 11 en 25 maart  
Zo af en toe merken we weer dat het lichter wordt, en dat de zon 
in kracht toeneemt. Bij tuinliefhebbers begint het dan te 
kriebelen: aan de slag in de tuin, de bolletjes de grond uit kijken. 
Dat geldt ook voor de tuingroep van de KWA. Een groep van zo'n 
9-10 leden, die vanaf maart tot november 2 zaterdagochtenden 
in de KWA tuin actief zijn. We starten om 9.30 met koffie/thee en 
iets erbij. We werken door tot ongeveer 12.00 u, met tussendoor 
nog een korte pauze. De werkzaamheden zijn heel verschillend, 
al naar gelang het seizoen, en al naargelang ieders interesse en capaciteiten. We stemmen de 
werkzaamheden onderling af. Materiaal is op de KWA aanwezig. 
Wie een keer mee wil doen: je bent welkom. Wil je meer informatie: neem contact op met Frank 
Spreekmeester, 06 23367478 of frankspreekmeester@gmail.com 
 
Tentoonstellingstips van de excursiecommissie 

⚫ Deep Drawing, Drawing Centre Diepenheim t/m 14 mei 2023 
… het Drawing Centre nodigt regelmatig kunstenaars uit om op hun praktijk te reflecteren 
en nieuw werk te maken. Drie voormalige residenten, Zakia el Abodi, Rachel Bacon en 
Isabell Schulte, hebben ieder een eigen stem, maar wat zij delen is een trage manier van 
observeren en maken: deep drawing … 

⚫ Brave New World, Museum de Fundatie, Zwolle t/m 11 juni 2023 
… zestien schilders van onder de 40, van Brazilie tot Zimbabwe en van Nederland tot Nieuw 
Zeeland combineren eeuwenoude technieken met hedendaagse thema’s, verhalen en 
motieven en laten zien dat de schilderkunst in onze tijd het perfecte paard van Troje kan 
zijn; aantrekkelijk en verleidelijk, maar vaak met een vlijmscherpe boodschap … 

⚫ Sofonisba Anguissola, Portrettist van de renaissance. Rijksmuseum Twente, Enschede t/m 
11 juni 2023 
…een van de meest getalenteerde en succesvolle portretkunstenaars van de Italiaanse 
zestiende eeuw. door haar tijdgenoten geprezen om haar talent en creativiteit. “Haar 
portrettenlijken zo levensecht dat ze lijken te ademen … 

⚫ Kees Goudzwaard - Collectie De Groen, Arnhem, t/m 16 april 2023 
… recent en ouder werk van een bedachtzame maker van composities op linnen. Langzaam 
bouwt hij een model met papier, gekleurde vellen, transparant folie, snippers en 
plakbanden. Zoeken, schuiven, neerleggen en herzien. Daarna worden alle laagjes omgezet 
in verf op het doek. Op zoek naar een immateriële kostbaarheid… 

⚫ In the black fantastic – Kunsthal, Rotterdam, t/m 9 april 2023 
... fantastische tentoonstelling rond elf hedendaagse kunstenaars uit de Afrikaanse 
diaspora. – o.m. Chris Offili, Kara Walker, Lina Iris Victor. Verleidelijk, weelderig, en met 
grenzeloze verbeeldingskracht, nieuwe beeldtaal en technische virtuositeit kaarten zij 
racisme en sociale ongelijkheid aan. Zeer, zeer de moeite waard! ... 

       
  

  
Rachel Bacon, grafiet, papier 

 
Portia Zvavahera,  

Cosmic Prayer, 2019,  
drukinkt op oliebasis en olieverf 

op doek, 194 x 187 cm 

 

Sofonisba Anguissola, 
Zelfportret bij de 

schildersezel,  
1556, olieverf op doek 

 

mailto:frankspreekmeester@gmail.com


 

4 
 

Docenten mededelingen 
Maandagochtend  Tekenen en schilderen  An nema r i e  Noo r de rwe r f  
Verleden, heden en toekomst. Landschap, stad, dier en mens. 
Combineer de 2 of 3 verschillende perioden in 1 werk. Of maak een (futuristische) tijdreis in  
(foto-)collage, beeld & tekst,  tekening of schilderij.  
 
Voor geïnteresseerden: we gaan kleuren mengen met acryl- of gouacheverf.  
Neem diverse kleuren en zwart en titaanwit mee. GEEL: cadmium- en citroengeel. ROOD: 
cadmiumrood, magenta of kraplak. BLAUW: cyaanblauw, ultramarijn of indigo, (en evt. 
phtalogroen, donker violet of mauve, gebrande omber, paynes grijs). 
 

  
 
Maandagochtend  Beeldhouwen en boetseren  C o n n y  K o s t e r  
In de pauzes bespreken we de aanpak van de expositie met het thema Transitie. 
Op 17 maart , vrijdagmiddag vanaf 13.00uur, Raku stoken. De werken moeten al biscuit gebakken 
zijn, 
glazuren kan evt. op dezelfde middag. Opgeven bij Conny Koster. Kosten voor dit dagdeel zijn 
€15,- 
 
 
Maandagmiddag  Tekenen en schilderen  J o s  van  Ges se l   
In maart werken we door aan het thema van de KWA 
tentoonstelling: Transitie. 
Als je hier niet meer aan meedoet, dan kun je met een 
zelfgekozen onderwerp gaan werken. 
 
                                                                             Marianne Rep 
 
 
 
Maandagavond Model en portret   M a r i j k e  P o s t m a  

  6 maart naakt (2 standen)  
13 maart naakt  (1 standen) 
20 maart gekleed model (4 standen) 
27 maart portret (1 stand) 
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Dinsdagochtend  Portret  Mar i j ke  Po s tma  
  7 maart  zelfportret voor de expositie 
14 maart  1 stand 
21 maart 1 stand  
28 maart  2 standen 
 
 
Dinsdagochtend Beeldhouwen en boetseren  Co nny  Ko s t e r  
In de pauzes bespreken we de aanpak van de expositie met het thema Transitie. 
Op 17 maart , vrijdagmiddag vanaf 13.00uur, Raku stoken. De werken moeten al biscuit gebakken 
zijn, 
glazuren kan evt. op dezelfde middag. Opgeven bij Conny Koster. Kosten voor dit dagdeel zijn 
€15,- 
 
Dinsdagmiddag Beeldhouwen en boetseren  An j e l i e k  B l a au w  

28 februari gaan we het hebben over de Chinese kunstenaar Ai Wei Wei. Hij 
verwerkt de traditionele Chinese cultuur in zijn beelden en gaat in op de 
veranderingen in zijn land.  
 
 
 
Ai Wei Wei 
 

 
 
Dinsdagmiddag Tekenen en schilderen   Marg re e t  He i nen  
We gaan 2 dimensionaal beeldmateriaal, zoals foto’s, mooie bladzijdes uit 
tijdschriften of foto’s uit de krant combineren met ruimtelijke voorwerpen. 
Meenemen: (gekopieerd) beeldmateriaal van minstens A4 formaat en 
kleine voorwerpen die je daar op kunt leggen of zetten. Ze mogen een 
relatie hebben met de afbeelding of juist een opvallend contrast vertonen. 
We onderzoeken hoe je zowel het ruimtelijke als het 2 dimensionale tot 
uitdrukking kunt laten komen in je schilderij of tekening. Neem naast je 
verf ook een zacht potlood mee (minimaal 2B) om te kunnen schetsen.  
Natuurlijk kun je ook aan verder werken aan je schilderij voor de 
tentoonstelling. 
 
 
Dinsdagavond  Tekenen en schilderen  Ma r g ree t  He i nen  
We gaan 2 dimensionaal beeldmateriaal, zoals foto’s, mooie bladzijdes uit tijdschriften of foto’s uit 
de krant combineren met ruimtelijke voorwerpen. Meenemen: (gekopieerd) beeldmateriaal van 

minstens A4 formaat en kleine voorwerpen die 
je daar op kunt leggen of zetten. Ze mogen een 
relatie hebben met de afbeelding of juist een 
opvallend contrast vertonen. We onderzoeken 
hoe je zowel het ruimtelijke als het 2 
dimensionale tot uitdrukking kunt laten komen 
in je schilderij of tekening. Neem naast je verf 
ook een zacht potlood mee (minimaal 2B) om 
te kunnen schetsen.  
Natuurlijk kun je ook aan verder werken aan je 
schilderij voor de tentoonstelling. Hanneke Gommers 
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Dinsdagavond Beeldhouwen en boetseren  Co nn y  Ko s t e r   
In de pauzes bespreken we de aanpak van de expositie met het thema Transitie. 
Op 17 maart , vrijdagmiddag vanaf 13.00uur, Raku stoken. De werken moeten al biscuit gebakken 
zijn, 
glazuren kan evt. op dezelfde middag. Opgeven bij Conny Koster. Kosten voor dit dagdeel zijn 
€15,- 
 
 
Woensdagochtend Beeldhouwen en boetseren  An je l i e k  B l aau w   

1 maart gaan we het hebben over de Chinese kunstenaar 
Ai Wei Wei. Hij verwerkt de traditionele Chinese cultuur in 
zijn beelden en gaat in op de veranderingen in zijn land.  
 
 
 
 
 
Ai Wei Wei 
 

 
 
Woensdagochtend Tekenen en schilderen  J o s  van  Ges se l  
In maart werken we door aan het thema van de KWA 
tentoonstelling: Transitie 
Als je hier niet meer aan meedoet, dan kun je met een 
zelfgekozen onderwerp gaan werken. 
 
 
 
 
 

                        Betty Offenberg 
 
 
 
 
 
Woensdagmiddag Beeldhouwen en boetseren  An j e l i e k  B l aau w  
1 maart gaan we het hebben over de Chinese kunstenaar Ai Wei Wei. Hij verwerkt de traditionele 
Chinese cultuur in zijn beelden en gaat in op de veranderingen in zijn land.  
 
   
 
 
 
 
                  

         Ai Wei Wei 
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Woensdagmiddag  Tekenen en Schilderen An nemar i e  Noo rde rwe r f  
Verleden, heden en toekomst. Landschap, stad, dier en mens. 
Combineer de 2 of 3 verschillende perioden in 1 werk. Of maak een (futuristische) tijdreis in  
(foto-)collage, beeld & tekst, tekening of schilderij.  
 
Voor geïnteresseerden: we gaan kleuren mengen met acryl- of gouacheverf.  
Neem diverse kleuren en zwart en titaanwit mee. GEEL: cadmium- en citroengeel. ROOD: 
cadmiumrood, magenta of kraplak. BLAUW: cyaanblauw, ultramarijn of indigo (en evt. 
phtalogroen, donker violet of mauve, gebrande omber, paynes grijs). 
 

   
             Anna       Ada 

 
Woensdagavond Keramiek  Marg a  Kn aven  
Geen bijzonderheden. 
 
 
Woensdagavond Grafiek  Brech t j e  Ve rbe rne  

Na twee lessen droge naaldtechniek (hier op de foto het 
ininkten van het plaatje te zien) zijn we gestart met het 
lossere, experimentele foamdruk. Voordeel daarvan is 
dat je ook zonder pers kan werken. Hier twee van de 
werken die onder de roller vandaan kwamen gemaakt 
door Klara en Klaasje, twee kersverse leden van de 
KWA:     
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Donderdagochtend Model en portret  Mar i j ke  Po s t ma  
 2 maart korte naaktstanden (standen voor expo) 
 9 maart portret – “balpennetjes” (neem klein papier (A4) mee en 

fijnschrijvers/balpennen) 
16 maart naaktstand (2 standen - expo) 
23 maart     gekleed (2 standen) 
30 maart korte naaktstanden 
 
 
 

 
Donderdagmiddag Grafiek  Brech t j e  Ve rb e rne  

 
Hier slechts 4 van de op dat moment 17 aanwezige vlijtige drukkers. Zonder klagen over de grote 
groep hard aan het werk met hun eigen project. De donderdagmiddag heeft iets magisch: 
bevlogenheid, werklust, onderlinge uitwisseling over het werk, soms lichte frustratie om daarna juist 
weer beter verder te kunnen. Maar altijd een warme, fijne sfeer. Voor mij een moment in de week 
waar ik altijd naar uitkijk! 
 

Donderdagavond Beeldhouwen en boetseren  An j e l i e k  B l a au w  
2 maart gaan we het hebben over de Chinese kunstenaar Ai Wei Wei. Hij verwerkt de traditionele 
Chinese cultuur in zijn beelden en gaat in op de veranderingen in zijn land.  
  

 

 

 

           Ai Wei Wei 

 
 
Vrijdagochtend  Tekenen en schilderen  Marg ree t  He i nen  
Er kan verder gewerkt worden aan datgene waar je mee bezig was tijdens de afgelopen maand. 
Mocht je nieuwe inspiratie nodig hebben, lees dan het onderwerp van de dinsdagavond. 
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Vrijdagochtend  Keramiek  Marg a  Knaven  
Geen bijzonderheden. 
 
Vrijdagmiddag Model en portret  Ma rg r ee t  He i nen  
  3 maart  korte standen 
10 maart  portret 
17 maart  naaktmodel 2 standen 
24 maart  gekleed model 
  


